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Os membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, em reunião do dia 30 de abril de 

2019, se manifestam em favor do cumprimento do rito legal para nomeação e posse da 

reitora eleita Luzia Matos Mota e dos 17 diretores gerais eleitos. A plenária reconhece que 

o processo eleitoral deflagrado em junho de 2018, por meio da resolução 15, percorreu 

o itinerário de lisura, transparência e legalidade cruciais para a democracia institucional. 

Os(as) conselheiros(as) do CONSEPE compreendem que é salutar um processo de 

transição de gestão que garanta a boa condução da administração pública, e a eficiência 

e a eficácia das atividades do IFBA, em consonância com a deliberação do Conselho 

Superior sobre a criação de uma equipe de transição. 

A plenária do CONSEPE acompanha também com preocupação a deflagração das 

eleições nos campi com menos de 5 anos, uma vez que a Portaria 1023/19, que decretou 

consulta acadêmica para escolha de diretores gerais pró-tempore, foi emitida sem 

qualquer diálogo com os órgãos colegiados ou entidades representativas do IFBA. 

Solicitamos que a reitoria pró-tempore paralise os trabalhos de consulta, retome o diálogo 

com a comunidade acadêmica e, posteriormente, reinicie o processo eleitoral nos 

referidos campi. O CONSEPE reconhece a Resolução 28/2018 do CONSUP como 

balizadora do processo eleitoral e compreende como ilegítima outras normatizações.  

Usando das atribuições deste Conselho, previstas no Regimento Geral do IFBA, no 

artigo 8, e considerando a defesa da autonomia e da democracia institucional como valor 

político, (as)os conselheiras(os) do CONSEPE se expressam pelo cumprimento do desejo 

político da comunidade acadêmica e pela transição de gestão de forma republicana e 

democrática. 

 

Salvador, 30 de abril de 2019 

 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO IFBA   


